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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 064/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 022/2017 
MENOR PREO GLOBAL 

EDITAL PREGAO PRESENCIAL No 022/2017 

PREGAO 	PRESENCIAL 	EXCLUSIVO 	PARA 	MICROEMPRESA, 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
(MPE), CONFORME PREVISAO NO ARTIGO 48, INCISO I, DA LEI 
COMPLEMENTAR No 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 
147/2014, DESDE QUE HAJA, NO MiNIMO, 03 (TRÉS) FORNECEDORES 
COMPETITIVOS ENQUADRADOS COMO MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE, SEDIADOS LOCAL OU REGIONALMENTE E CAPAZES DE 
CUMPRIR AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO 
CONVOCATORIO, NOS TERMOS DO ART. 49, II, DA LEI COMPLEMENTAR No 
123/06. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENçAO DO GURGUEIA - P1, 
inscrita no CNPJ/MF sob a no 06.554.380/0001-92, torna püblico, para conhecimento 
geral, que no dia 07 de julho de 2017, na sala da Comissão Permanente de 
LicitaçOes, na sede da Prefeitura Municipal situada na Rua do Ferreiro, S/n 0 , Bairro 
Planallina, em Redencao do Gurgueia - P1, será aberta licitaçao na modalidade 
PREGAO PRESENCIAL No 022/2017, regime de empreitada MENOR PREO 
GLOBAL, sob o tipo menor preco, regida pela Lei Federal n°. 10.520/2002, Decreto 
no 3.555/2000, Decreto no 5.450/2005, aplicando-se subsidiariarnente, no que 
couber, as disposiçOes da Lei federal n°. 8.666/93, com alteracOes posteriores, Lei 
Complementar no 123/06, alterada pela Lei Complernentar no 147/2014, de 07 de 
agosto de 2014, e dernais normas regulamentares aplicáveis a especie, atendidas 
as limitacOes, condicOes e exigencias expressamente fixadas neste EDITAL, 
destinado a contratacao de empresa para fornecirnento de urnas mortuárias, bern 
coma serviço funerário para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Assisténcia Social de Redençao do Gurgueia - P1, conforme descricOes no anexo I. 
Maiores informaçoes podem ser obtidas pelo telefone (89) 3566-1166 ou na sala da 
Comissão Permanente de Licitaçoes no mesmo endereco acima citado. 

Local, data e horário de entrega dos envelopes: Sala de reuniöes da 
Cornissão Permanente de Licitacao na sede da Prefeitura Municipal situada a Rua 
do Ferreiro, S/n 0 , Bairro Planaltina, em Redencao do Gurguéia - P1, dia 07/07/2017 
ate as 14:00hs (quatorze horas). 

PREAMBULO 

01 - DO OBJETO 
02 - DAS coNDIcOEs DE PARTIcIPAçAO 
03 - DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
04 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
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05 - DA PROPOSTA 
06 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAçAO DAS PROPOSTAS 
07 - DA HABILITAcAO E SEU JULGAMENTO 
08 - DO RECURSO E DA IMPuGNAcA0 
09 - DA CONTRATAcAO 
10-DO PAGAMENTO 
11 - DO LOCAL DE ENTREGA, DO ACEITE E RECEBIMENTO 
12 - DAS PENALIDADES 
13 - DA DOTAçAO 0RçAMENTARIA 
14 - DAS oIsPOsIçOEs FINAlS 

• Anexo I - Termo de Referência; 
• Anexo II - Modelo de formulário Padronizado de Proposta; 
• Anexo III - Modelo de declaração de Habilitação; 
• Anexo IV - Modelo de declaração de Fatos Supervenientes 

Impeditivos; 
• Anexo V - Modelo de declaração nos termos do Inciso XXXIII 

do artigo 7 0  da Constituiçao Federal; 
• Anexo VI - Minuta do Contrato; e 
• Anexo VII - Modelo de declaracao de MPE. 
• Anexo VIII - Modelo de declaracao que não ha sócios, 

gerentes ou diretores da licitante que sejam cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, ate o terceiro grau de servidores ocupantes de 
cargos de direçâo, chefia ou assessoramento dos diversos 
órgãos do municIpio de Redenção do Gurgueia - Piaui. 

• Anexo IX - Relação de MunicIpios Locals e Regionais. 

01 - DO OBJETO 

1.1 - Constitui objeto da presente Iicitacao a contratação de empresa 
para fornecimento de urnas mortuárias, bern corno serviço funerário para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de 
Redenção do Gurguéia - P1, conforme descriçôes no anexo I. Exclusivo para 
microempresa, microempreendedor individual e empresa de pequeno porte 
(MPE), conforme previsao no artigo 48, inciso I, da Lei Complementar no 
123/2006, alterada pela Lei Complementar no 147/2014, desde que haja, no 
mmnimo, 03 (trés) fornecedores competitivos enquadrados como 
microempresas ou empresas de pequeno porte, sediados local ou 
regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no 
instrumento convocatório, nos termos do art. 49, II, da Lei Complernentar no 
123/06. 

1.2 - A forma pela qual deverá ser executado o objeto licitado e as 
diversas obrigacOes do licitante e do adjudicatário do objeto desta Iicitacao está 
registrada neste Edital, na Minuta do Contrato e anexos que, igualmente, integram 
o dossiê de informacoes sobre a licitacao. 
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1.3 - Caso seja impossibilitada a realizacao da sessäo na data marcada, 
esta se realizará no primeiro dia ütil subsequente ou outra data deliberada pela 
pregoeira corn a devida comunicacao formal aos licitantes. 

1.4 - Todos Os itens deverão ser de boa qualidade e atender eficazmente 
as finalidades que deles naturalrnente se esperam, conforme determina o COdigo de 
Defesa do Consurnidor. 

1.5 - As quantidades constantes no Anexo I são estimativas corn base na 
demanda anual, nao se obrigando a Administração a contrataçao ou aquisiçao total. 

02— DAS coNDlcoEs DE PARTIcIPAcA0 

2.1 - Poderao participar deste Pregao quaisquer licitantes que esteja 
cadastrada ou não junto a Comissão Permanente de Licitacao e que: 

2.1.1 - Detenha atividade pertinente e compatIvel corn o objeto deste 
Pregao; 

2.12 - Atenda os requisitos e exigências constantes deste Edital e seus 
anexos; 

2.1.3 - Para fins de aplicacao da Lei Complementar 123/2006 nesta 
licitacao, as MPE (MEl, ME E EPP), farão jus aos mesmos benefIcios sendo, 
portanto, denorninadas genericamente de MPE ou de Entidades Beneficiadas; 

2.1.4 - Nesta licitacao, adotar-se-á o beneficio Tipo I corn itens exclusivos 
de ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reals) para participacao de MPE. Essa condição de 
disputa está identificada no anexo I - Terrno de Referência. Esta exigência se 
fundamenta no artigo 48, inciso I da Lei Complementar n° 123/2006, desde que haja, 
no minimo, 03 (trés) fornecedores cornpetitivos enquadrados como microempresas 
ou empresas de pequeno porte, sediados local ou regionalmente e capazes de 
cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatOrio, nos termos do art. 
49, II, da Lei Complementar n° 123/06. 

2.2 - Não poderão concorrer neste Pregão: 

2.2.1 - Consórcio de ernpresas, qualquer que seja sua forma de 
constituicao; 

2.2.2 - Ernpresa que esteja suspensa de participar de licitacão. 

2.2.3 - Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar corn a 
Adrninistração Püblica Municipal, Estadual, ou Federal, enquanto perdurarern Os 

rnotivos da punição; 
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2.2.4 - Direta ou indiretamente, empresa ou firma mercantil individual 
constituIda por servidor ou dirigente de Orgao ou entidade contratante ou 
responsável pela licitacao, nos termos do art. 9 1 , Inciso Ill, da Lei Federal n° 
8.666/93; 

03— DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 

3.1 - Para fins de credenciamento junto a pregoeira e Equipe de Apoio, a 
licitante deverá enviar urn representante munido de documento que a credencie a 
participacao, respondendo este pela representada, devendo, ainda, no horário 
indicado no preâmbulo deste Edital, identificar-se exibindo a Carteira de ldentidade 
ou outro documento equivalente. 

3.2 - 0 credenciamento far-se-a mediante a apresentaçao dos seguintes 
documentos: 

3.2.1 - No caso de diretor, sOcio ou proprietário da empresa licitante que 
comparecer ao local, deverá comprovar a representatividade por meio da 
apresentacao: de ato constitutivo, estatuto ou contrato social, do documento de 
eleiçao de seus administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no 
cartOrio de pessoas juridicas, conforme o caso (cOpia autenticada na forma do 
subitem 7.4). 

3.2.2 - Tratando-se de procurador deverá apresentar instrumento publico 
ou particular de procuracao, corn firma reconhecida em cartOrio, corn poderes 
expressos para formular ofertas e lances de preços e praticar todos as demais atos 
pertinentes ao certame, em nome da licitante, acompanhado do correspondente 
documento, dentre as indicados no subitem acima, que comprove as poderes do 
mandante para a outorga. 

3.2.3 - Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante. 

3.3 - No momenta do credenciamento deverá ser apresentada 
DECLARAAO DE HABILITAAO conforme Anexo III, e de acordo corn o inciso 
VII, artigo 40  da Lei Federal n° 10.520/2002, dando ciência de que cumprem 
plenamente as requisitos da habilitaçao. 

3.4 - A empresa licitante somente poderá se pronunciar através de seu 
representante credenciado e ficará obrigada pelas declaracOes e manifestaçöes do 
mesmo. 

3.5 - 0 representante legal da licitante que nao se credenciar perante a 
pregoeira e Equipe de Apoio ou cujo documento de credenciamento esteja irregular, 
ficará impedido de participar das fases de lances verbais, de negociação de preços, 
de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, para representar a licitante 
durante a reunião de abertura dos envelopes Proposta ou Documentacão relativos 
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a este Pregao, caso em que será mantido o seu preço apresentado na proposta 
escrita, para efeito de ordenacao das propostas e apuracao do menor preco. 

3.6 - As MPE, nos termos do art. 72 da Lei Complementar n° 123/06 e 
devido a necessidade de identificaçao pela pregoeira, deveräo credenciar-se 
acrescidas das expressoes "ME" ou "EPP" a sua firma ou denominacao e apresentar 
a CERTIDAO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL ou DECLARAAO DE 
ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL OU CARTORIO DE REGISTRO ou 
CERTIFICADO DE coNoIcAo DE MICRO EMPRESARIO INDIVIDUAL - CCMEI, 
COM A DECLARAcAO DE ENQUADRAMENTO COMO MPE, ANEXO VII, 
assinada pelo seu proprietário ou sócios ou contador responsável pela escrituracão 
da empresa devidamente registrado no órgão Regulador. 

3.6.1 - 0 credenciamento do licitante coma MPE somente será procedida 
pela pregoeira se o interessado comprovar tal situaçao jurIdica através do seu 
instrumento constitutivo registrado na respectiva Junta Comercial ou órgäo 
competente, no qual conste a inclusão no seu nome como ME ou EPP, ou através 
da apresentacao do comprovante de enquadramento do licitante na condicao de ME 
ou EPP mediante declaraçao em instrumento prOprio para essa finalidade no 
respectivo Orgao de registro de seus atos constitutivos; 

3.6.2 - 0 descumprimento da lei, sem prejuIzo das sancoes cabIveis, não 
acrescendo ao nome credenciado as extensöes ME ou EPP, significa renüncia 
expressa e consciente, desobrigando a pregoeira, dos benefIcios da Lei 
Complementar n° 123/06 aplicáveis ao presente certame; 

3.6.3 - A responsabilidade pela declaracao de enquadramento como MPE 
e ünica e exciusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências 
legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 

3.7 - 0 representante poderá ser substituldo por outro devidamente 
cad astrad o; 

3.8 - A não apresentacao ou a não incorporacao do documento de 
credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedira a representante de 
manifestar-se e responder pela mesma. 

3.9 - Caso a proponente nao compareca, mas envie toda a 
documentacao necessária dentro do prazo estipulado, participarâ do Pregaa cam a 
primeira proposta apresentada quando do inIcio dos trabaihos, devendo estar ciente 
que estará renunciando a fase de lance, de negociacão e a interposiçãa de recursos. 

3.10 - A falta ou incorrecao do documento de credenciamento não 
impedirá a licitante de entregar os envelopes da proposta e de habi!itaçao, 
mas a impedirá de manifestar-se no certame. 
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3.11 - Os documentos para o credenciamento referido nos subitens 
anteriores, deverão ser apresentados fora dos envelopes. 

4— DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

4.1 - Ate o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, a 
licitante deverá apresentar a Equipe de Apoio, juntarnente corn a Declaracão de 
Habilitaçao (conforme Anexo III), a proposta escrita e a documentaçâo, em 
envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes 
externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão social do licitante, se 
os mesmos não forem timbrados: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENcA0 DO GURGUEIA - P1 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 064/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 022/2017 
ENVELOPE 01 - PROPOSTA COMERCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENcAO DO GURGUEIA - P1 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 064/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 022/2017 
ENVELOPE 02— D0CuMENTAcAO HABILITAcA0 

Paragrafo CJnico - A Proposta, Declaraçao e demais documentos exigidos 
no presente pregao deverão ser elaborados em papel timbrado da empresa, 
contendo a razão social do licitante, CNPJ, endereco, fone, etc. sob pena de 
inabilitacao. 

5— DA PROPOSTA 

5.1 - A Proposta deverá ser redigida corn clareza, sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também 
rubricadas todas as suas folhas, vedadas cotaçOes alternativas, corn ldentificaçao do 
proponente, com data e mencäo ao nümero do Edital. 

5.1.1 - A licitante deverá apresentar o preco unitário e preço total, 
conforme Anexo I e II deste Edital, e ao final corn a indicaçao do total geral da 
proposta, em algarismo e por extenso, e deverá ainda a licitante informar a marca do 
objeto ofertado, sob pena da desclassificaçao da proposta. 

5.1.2 - Somente serão aceitos precos cotados em moeda nacional, ou 
seja, em Real (R$), em algarismos arábicos. 

5.1 .3 - Nos precos cotados deverão estar inclusos todos os custos diretos 
e indiretos, compreendendo os irnpostos, taxas, fretes, e as despesas decorrentes 
do fornecimento, bern ainda, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser 
concedidos. 
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5.1 .4 - Os precos deverão ser cotados corn apenas duas casas decimais. 

5.1.5 - A ültirna folha deverá estar carimbada corn o CNPJ/MF da 
empresa licitante. A falta do carimbo não implica na desclassificaçao da licitante 
caso a proposta esteja corn todas as suas folhas impressas em papel timbrado da 
empresa licitante. 

5.1.6 - Deve informar o prazo de validade da proposta, que não poderá 
ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura dos envelopes de 
proposta. 

5.1.7 - Orcarnento discrirninado, contendo unidades, marcas, quantidades, 
todos os custos diretos e indiretos constantes na alInea anterior, conforme Anexo I. 

5.2— Caso o prazo estabelecido no subitem 5.1.6 nao esteja indicado na 
proposta, o mesmo sera considerado como aceito pela licitante para efeito de 
julgamento. 

5.3 - Não se admitirá proposta elaborada em desacordo com os termos 
deste Edital, ou que apresentar precos global ou unitário inexequlveis, simbOlicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatIveis corn os preços de insumos e salários de 
mercado acrescido dos respect ivos encargos. 

5.4 - Conta bancária: norne e nümero da conta corrente do licitante 

5.5 - 0 preço ofertado perrnanecerá fixo e irreajustável, excetuando-se Os 
aumentos estabelecidos por Lei. 

5.6 - A apresentacao das propostas implicará na plena aceitacao, por 
parte do licitante, das condicOes estabelecidas neste edital e anexo. 

06— DO JULGAMENTO E CLASSIFICAcAO DAS PROPOSTAS 

6.1 - No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, será 
aberta sessão püblica para processamento do Pregao, iniciando-se corn o 
credenciamento dos interessados em participar do certame e recebimento dos 
envelopes corn propostas escritas e documentaçao de habilitação. 

6.2 - A pregoeira procederá a abertura do Envelope n° 01, contendo a 
Proposta de Precos Escritos ordenando-as em ordem crescente de precos e, em 
seguida, fará uma análise prévia dos preços, observando a exatidão das operacOes 
aritméticas que conduziram ao preco total, procedendo-se as correcOes de eventuais 
erros, tomando coma corretos e adotando como critério de aceitabilidade os precos 
u nitários". 

6.3 - Durante a julgamento e análise das propostas, será verific 
preliminarmente, a conformidade das propostas apresentadas corn os requi 
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estabelecidos neste Edital, devendo ser classificadas para a etapa competitiva, ou 
seja, fase de lances verbais, sornente aquelas que atenderem plenamente a esses 
requisitos. 

64 - ApOs proceder conforme descrito no subitem anterior, a pregoeira 
selecionará as propostas para fase de lances, observando os seguintes critérios: 

a) Classificará a licitante autora da proposta de MENOR PREO GLOBAL 
e todas aquelas apresentadas corn precos sucessivos e superiores ern ate 10% (dez 
por cento), em relaçao ao menor preco ofertado, disposto em ordem crescente, para 
que os representantes legais das licitantes participem da etapa de lances verbais. 

b) Não havendo pelo rnenos 03 (trés) propostas na condiçao definida na 
alInea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarern os menores 
precos, ate o rnáximo de 03 (trés), incluindo a primeira classificada, quaisquer que 
sejam os precos ofertados, observado o subitem 5.1.5. No caso de ernpate nos 
precos, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do 
nUmero de licitantes. 

c) Havendo empate entre 02 (duas) ou rnais propostas selecionadas para 
a fase de lances, realizar-se-á o sorteio para definir a ordem da apresentacao dos 
lances. 

6.4.1 - Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Tenham inobservado o presente edital, estejam incompletas, 
apresentem ernendas, rasuras ou entrelinhas ou, ainda, linguagem que dificulte a 
exata compreensão do enunciado; 

b) Não se refira a integralidade do objeto; 

c) Apresentern preços sirnbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incornpatIveis corn os precos de mercados, excessivos ou manifestarnente 
inexequiveis; 

d) Não atenda as exigéncias deste instrurnento convocatOrio ou das 
diligéncias. 

6.5 - A pregoeira convocará as licitantes selecionadas conforme item 6.4 
para a apresentaçao de lances verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e 
decrescentes, iniciando-se pelo autor da proposta de major preco, seguindo-se das 
demais em ordem decrescente de valor. 

6.6 - A pregoeira, antes da etapa de lances, estabelecerá o intervalo 
minima entre as lances, para agilizar a sessão. 

fl, 
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6.7 - Na fase de lances verbais sera permitido a usa de celulares pelos 
representantes para eventuais consultas telefônicas, as quais disporão ate a maxima 
de 03 (três) minutos, por consulta. 

6.8 - Em observância a Lei Complementar Federal n° 123/2006, na 
presente licitaçao sera assegurada, coma criteria de desempate, preferência de 
contratacao para as MPE. 

6.8.1 - Entende-se por empate aquelas situacoes em que as propostas 
apresentadas pelas MPE sejam superior ate 5% (cinco par cento) a proposta mais 
bem classificada. 

6.8.2 - Encerrada a etapa de lances, caso nao tenha sido ofertado par 
urna MPE, sera assegurado a essas empresas a direito de preferéncia a 
cantratacao, previsto no artigo 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006 para itens 
abertos ao mercado geral. 

6.8.3 - A pregoeira consultará a MPE melhor classificada, dentre aquelas 
que estejam na situacao de empate, ou seja, cujo valor do ultimo lance seja igual ou 
superior em ate 5% (cinco par cento) em relaçao ao valor apresentado pela 
proponente detentora do menor preço, para que manifeste a intencao de apresentar 
nova lance proposta corn valor inferior ao valor da melhor oferta apurada. 

6.9 - Ocorrendo a empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

6.9.1 - A MPE mais bem classificada será convocada para apresentar 
nova proposta, inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo maxima 
de 05 (cinco) minutos após a encerrarnento dos lances, sob pena de preclusaa. 
(inciso I do art. 45 da Lei Complementar Federal n° 123/2006); 

6.9.2 - Não ocorrendo a contrataçaa da MPE, na forma do subitem 6.9.1 
deste Edital, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do subitem 6.8.1 deste Edital, na ordem classificatOria, para a exercicia do 
mesmo direito (inciso II do art. 45 da Lei Complernentar Federal n° 123/2006); 

6.9.3 - Na hipOtese da não contratacao nos termos previstos no subitem 
6.9 deste Edital, a objeto licitado sera adjudicado em favor da propasta originalmente 
vencedora do certame (§ 1 0  do art. 45 da Lei Complementar Federal n° 123/2006); 

6.9.4 - 0 disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor 
oferta inicial nao tiver sido apresentada par MPE (§ 2 0  do art. 45 da Lei 
Camplementar Federal n° 123/2006); 

6.10— A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pela 
pregoeira, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a 
manutencao do Ultimo preco apresentado pela licitante, para efeita de ordenacao 
das prapastas. - 
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6.11 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se 
a licitante desistente as penalidades previstas neste Edital. 

6.12 - Não havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance 
verbal, sera encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente 
pelo critério de MENOR PREcO. 

6.13 - Caso näo se realizem lances verbas, será verificada a 
conformidade entre a proposta escrita e o valor estimado para contratacao. 

6.14 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas a 
pregoeira verificará a existência de empresas com PRIORIDADES DE 
CONTRATAAO ou MARGEM DE PREFERENCIA. Em havendo procederá aos 
cálculos conforme abaixo e reclassificará as ofertas: 

6.14.1 - Para promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito 
municipal e regional, a ampliacao da eficiência das poilticas pUblicas, a incentivo a 
inovaçao tecnolOgica e a tratamento diferenciado e simplificado para as MPE, a 
Autoridade Competente poderá, justificadamente, e que possua oferta ate 10% (dez 
por cento) superiores em relacao ao meihor preco válido, desde que este não seja 
de MPE considerada Local/Regional; 

6.14.2 - Entende-se coma empresa sediada regionalmente, aquela que 
possua registro em uma das cidades relacionadas no ANEXO IX deste edital; 

6.14.3 - Para fins de aplicacao da prioridade de contratação prevista no 
artigo 48, § 30 da Lei Complementar n° 123/2006 a MPE sediada local ou 
regionalmente fará jus aos mesmos beneficios, sendo, portanto, denominada 
genericamente MPE Regional; 

6.14.4 - A condicao de MPE Regional será verificada no momenta do 
encerramento da fase lance, por meio de Declaração de que sua sede está 
localizada em um dos municIpios listados no ANEXO IX deste edital; (ver modelo de 
declaracao no ANEXO VII item 04). 

6.14.5 - Para fins de aplicacão do artigo 48, §3 1  da Lei Complementar 
123/2006, entende-se coma melhor preco válido, a meihor oferta na fase de lance 
feita por um licitante habilitado; 

6.15— Em observância ao artigo 48, § 30 da Lei Complementar Federal n° 
123/2006, na presente Iicitacao sera assegurada, coma preferência de contratacao 
para as MPE sediadas local ou regionalmente, ate a limite de 10% (dez par cento) 
do melhor preço válido. (empresas sediadas em cidades relacionadas no ANEXO 
IX). 
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6.16 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 
contendo a documentacao de habilitaçao do licitarite que a tiver formulado visando a 
confirmacao das suas condicOes habilitatórias. 

6.16.1 - Constatado o atendirnento pleno das exigencias editalicias, será 
declarado a proponente vencedor, sendo-Ihe adjudicado 0(s) objeto(s) licitado(s). 

07— DA HABILITAcA0 E SEU JULGAMENTO 

7.1 - Para habilitaçao neste Pregao, ultrapassada a fase de propostas, a 
licitante, detentora da melhor oferta, deverá comprovar, mediante apresentacao no 
ENVELOPE n° 02, as docurnentos a seguir relacionados, entregues de forma 
ordenada e numerados, de preferência, na seguinte ordern, de forma a permitir a 
major rapidez na conferência e exame correspondentes: 

7.1 .1 - Documentacao relativa a HABILITAçAO JURDICA: 

a) Cédula de Identidade e CPF do empresário ou sócio; 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, corn suas 
alteraçOes ou a respectiva consolidaçao, se houverern, devidarnente registrado, em 
se tratando de sociedade cornercial e, no caso de sociedade por acöes, 
acornpanhado de docurnento de eleiçao de seus administradores; ou ainda: 

d) Inscriçao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acornpanhado de prova de eleicao da diretoria em exercicio; 

e) No caso de Sociedades que envolvern outra empresa juridica como 
sócia, junta-se para a habilitação o CNPJ da respectiva empresa; 

1) Decreto de autorizacão, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no Pals, e ato de registro ou autorizacao para 
funcionamento expedido pelo ôrgao competente, quando a atividade assim o exigir, 
arquivados na junta cornercial. 

7.1.2 - Documentacao relativa a REGULARIDADE FISCAL e 
TRABALHISTA: 

a) Prova de inscricao no Cadastro Nacional da Pessoa JurIdica do 
Ministério da Fazenda (CNPJ/MF); 

b) Prova de inscriçäo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou 
Municipal, relativa ao domicIlio ou sede da licitante, pertinente ao ramo de 
atividade e compatIvel corn o objeto licitado; 
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c) Prova de regularidade para corn a Fazenda Federal: Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federals e a DIvida Ativa da 
União, ou Certidão Conjunta Positiva corn efeito negativo, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria Gera[ da Fazenda 
Nacional (PGFN), (Portaria Conjunta PGFN / RFB n° 1.751, de 01/10/2014); 

d) Prova de regularidade corn a Fazenda Püblica Estadual (Certidao 
Negativa de Débitos Gerais, compreendendo todos as tributos de competência do 
Estado), emitida pelo Orgao competente, da localidade de domicilio ou sede da 
empresa licitante, na forma da Lei. (Certidäo Quanto a DIvida Ativa e Certidão de 
Quitacao de Tributos ou Certidäo Conjunta); 

e) Prova de regularidade corn a Fazenda PUblica Municipal (Certidão 
Negativa de Débitos Gerais, cornpreendendo todos as tributos de competëncia do 
Municipio), emitida pelo Orgao cornpetente, da localidade de domicilio ou sede da 
empresa licitante, na forma da Lei. (Certidão Quanto a DIvida Ativa e Certidão de 
Quitacao de Tributos ou Certidão Conjunta); 

f) Certificado de Regularidade perante a Fundo de Garantia do Tempo de 
Servico / FGTS; 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), na forma da Lei 
Federal n° 12.440 de 07.07.2011. 

7.1.3 - Documentacao relativa a QUALIFICAçAO ECONOMICO-
FINANCEIRA: 

a) Balanco patrimonial, assinado por contabilista habilitado e pelo 
representante da empresa, e demonstracoes contábeis do ültimo exercIcio social, 
exigIveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira 
da empresa, vedada a sua substituiçao por balancetes ou balanços provisórios; 

a. 1) Entenda-se por 'na forma da lei" a seguinte: quando S/A, balanco 
patrimonial devidamente registrado (art. 289, caput e § 5 0, da Lei Federal n° 
6.404/76); quando outra forma societária, balanco acompanhado de cópia do termo 
de abertura e encerramento do livro Diário do qual fol extraldo (art. 5, § 2° do 
Decreto Lei n° 486/69), autenticado pelo orgao competente do Registro do 
Co me rcio; 

a. 2) Sociedades constituidas ha menos de 01 (urn) ano poderão 
participar do Pregao apresentando o balanço de abertura, devidamente registrado 
ou autenticado na Junta Comercial, assinado par contabilista habilitado e pelo 
representante da empresa; 

b) Certidäo Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurIdica, ou de execucao patrimonial, expedida no 
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domicIlio da pessoa juridica, a menos de 120 (cento e vinte) dias da data prevista 
para abertura do Pregao. 

7.1.4 - Declaracao, observadas penalidades cabIveis, de superveniência 
de fatos impeditivos da habilitaçao, conforme Anexo IV deste Edital; 

7.1.5 - Declaraçao da Iicitante de que nao possui em seu quadro de 
pessoal, empregado (s) corn menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do 
artigo 70  da Constituicao Federal (na forma do Anexo V deste Edital); 

7.1.6 - Declaracao da licitante de que não ha sócios, gerentes ou 
diretores da licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, ate o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de 
direcao, chefia ou assessoramento dos diversos Orgãos do municIpio de Redencao 
do Gurgueia - Piaui. (na forma do Anexo VIII deste Edital). 

7.2 - Os documentos solicitados que por sua natureza devarn ser 
expedidos por Orgão püblico, deverão estar no prazo de validade neles previstos, e 
todos os demais que nao conste expressamente seu prazo de validade, considerar-
se-ão válidos por 90 (noventa) dias contados da data de sua ernissäo, a excecao de 
atestado (s) de capacidade técnica que não serã (ao) objeto de afericao quanto a 
esse aspecto. 

7.3 - Sob pena de inabilitaçao, todos os documentos apresentados para 
habilitacao deverão estar: 

a) Em nome da licitante e, preferencialmente, corn nUmero do CNPJ e 
corn o endereco respectivo; 

b) Se a Iicitante for rnatriz, todos os documentos deverão estar em nome 
da matriz; 

c) Se a licitante for a filial, todos as docurnentos deverão estar em name 
da filial, exceto aqueles documentos que, pela prOpria natureza, comprovadamente, 
forem emitidos sornente em name da matriz. 

7.4 - Os documentos exigidos neste Pregao poderão ser 
apresentados em original, por qualquer pro cesso de cópia, autenticado por 
cartório corn petente ou pelos servidores da Sala da Comissão de Licitaçao no 
ato da abertura dos envelopes, ou publicacao em órgão da imprensa oficial, 
ate as 12:00 horas do Ultimo dia Util que anteceder a data marcada para 
abertura dos envelopes Proposta e Documentacão. 

7.4.1 - Serão aceitas somente copias leg Iveis; 
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7.4.2 - Não seräo aceitos documentos cujas datas estejarn rasuradas; 

7.4.3 - A pregoeira reservar-se o direito de solicitar o original de qualquer 
documento, sempre que tiver dUvida e julgar necessário. 

7.5 - Corn relaçao a documentaçao de regularidade fiscal, sendo a 
licitante MPE, a mesma deverá apresentar todos os docurnentos exigidos neste 
Edital, mesmo que apresente alguma restricao (art. 43 da Lei Complementar Federal 
n° 123/2006). 

7.5.1 - Sendo a proponente vencedora MPE, e havendo alguma restricao 
na cornprovaçao da regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) 
dias Uteis, corn termo inicial a partir da publicacao do aviso de resultado, 
prorrogáveis por igual perlodo, a critério da Adrninistraçao Püblica, através da 
pregoeira, para a regularizacao da documentacao, pagarnento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidOes negativas ou positivas corn efeito de 
certidão negativa (§ 1 0  do art. 43 da Lei Complementar Federal n° 123/2006). 

7.5.2 - A não-regularizaçäo da documentacao, no prazo concedido, 
implicará decadência do direito a contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas 
no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93, sendo facultado a Administraçao convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, 
ou revogar a licitaçao (§ 2 0  do art. 43 da Lei Complementar Federal n° 123/2006). 

7.6 - Após examinados e julgados os documentos apresentados para 
efeito de habilitaçao das licitantes, mediante confronto corn as condicoes deste 
Edital, serão desqualificados e näo aceitos aqueles que não atenderem as 
exigências aqui estabelecidas. 

7.7 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a pregoeira poderá 
fixar-Ihes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentacao de novos documentos 
escoimados das causas referidas no ato inabilitatório. 

7.7.1 - Serão exigidos para reapresentaçao apenas Os documentos 
desqualificados e não aceitos; 

7.7.2 - As licitantes poderão abdicar do prazo estabelecido, de comum 
acordo. 

7.8 - Se o licitante desatender as exigências habilitatória, 0(a) 
Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente, verificando sua aceitabilidade e 
procedendo a verificacao da habilitacao do licitante, na ordem de classificacao, e 
assim sucessivamente ate a apuracäo de uma proposta que atenda as instrucOes, 
sendo o respectivo licitante declarado o vencedor e a ele adjudicado o objeto do 
certame. 

8—DO RECURSO EDAIMPuGNAçA0 
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8.1 - Qualquer interessado poderá, ate 02 (dois) dias üteis antes da data 
fixada para abertura dos envelopes e da sessão de processamento do Pregao, 
solicitar esciarecimentos, providéncias ou impugnar o presente Edita!, sob pena de 
decadéncia de faz6-lo administrativamente. 

8.2 - A peticao deverá ser dirigida a pregoeira, devendo o mesmo decidir 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou conforme a complexidade poderá submetê-
a a Assessoria Juridica para análise e parecer; 

8.3 - Acoihida a impugnacao ao ato convocatOrio, ou nao sendo possivel 
a decisão administrativa pertinente antes da data fixada para a realizacao deste 
Pregao, sera designada nova data para realizacão do certame, corn a devida 
pubbicidade, inclusive das alteracOes, se houverern. 

8.4 - Manifestaçao da intencao de interpor recurso, pleiteada pela licitante 
deverá ser feita a pregoeira imediatamente após a declaracao do (s) vencedor (es), 
nos casos de: 

a) Julgamento das propostas; 

b) Habilitacao ou inabilitaçao da licitante; 

c) Outros atos e procedirnentos. 

8.5 - A licitante na sua rnanifestaçao explicitará, necessariarnente, a 
motivacao consistente que será lirninarmente avaliada pela pregoeira, o qual decidirá 
pela sua aceitaçao ou não. 

8.6 - A falta de manifestacao imediata e motivada da intençao de interpor 
recurso pela licitante, irnplicará na decadéncia desse direito, podendo a pregoeira 
adjudicar o objeto a licitante vencedora. 

8.7 - Admitido o recurso, a licitante terá o prazo de 03 (trés) dias Uteis 
para a apresentacao das razöes recursais escritas, dirigidas a pregoeira, e estará 
disponivel as dernais licitantes classificadas, para impugná-lo ou nao, apresentando 
suas contrarrazöes em ate 03 (trés) dias Uteis, contados do término do prazo da 
recorrente, sendo-Ihes assegurada vista imediata em cartOrio dos autos do Pregao. 

8.8 - As licitantes que desejarem impugnar 0(s) recurso(s), ficaräo 
intimadas a fazb-lo desde a reunião de realizacao do Pregao. 

8.9 - Uma vez tempestivo, a pregoeira receberá o recurso, declarando o 
seu efeito suspensivo, e encaminhará a Assessoria JurIdica para análise e parecer, 
sendo a decisão proferida pela autoridade competente responsável pela 
homobogacao da licitação. 
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8.10 - 0 provirnento quanto ao mérito do recurso pela autoridade 
competente implica tao sornente a invalidaçao daqueles atos que não sejarn 
passIveis de aproveitamento. 

8.11 - Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente poderá adjudicar a objeto do Pregao a 
licitante vencedora, e em consequência homologar a procedimento licitatOrio. 

8.12 - Não serão conhecidas as irnpugnaçoes e as recursos 
apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos par representante nãa habilitado 
legalmente ou nao identificado no processo para responder pelo propanente. 

9— DA CONTRATAçAO 

9.1 - Será firmado contrato ou instrumento equivalente corn a licitante 
vencedora corn base nos dispositivos da Lei Federal no 8.666/93, Lei Federal n°. 
10.520/2002, Decreto no 3.555/2000, Decreto no 5.450/2005, Lei Complernentar no 
123/06, alterada pela Lei Complernentar no 147/2014, de 07 de agosto de 2014. 

9.2 - 0 prazo para assinatura do contrato au instrumento equivalente, 
sera de ate 05 (cinco) dias, apos regular convocaçao do MunicIplo de Redencaa do 
Gurgueia - P1, podendo ser prorrogado uma ünica vez par igual periodo, quando 
solicitado pela parte, durante a seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado 
devidarnente aceito pelo CONTRATANTE. 

9.3 - Na hipOtese de a(s) licitante(s) convocada(s) näa assinar(em) a(s) 
cantrato(s) no prazo rnencionado no subitem anterior, a Prefeitura de Redencao do 
Gurgueia - P1, canvocará a(s) licitante(s) remanescente(s), na ordern de 
classificacaa, para faz6-lo em igual praza e nas rnesrnas condiçoes da praposta 
vencedora, inclusive quanta aos preços, au revogar a Iicitacao. 

9.4 - 0 cantrato paderá ser alterada de acarda cam a artigo 65, da Lei no 
8.666/93, mediante Terma Aditivo, ate a limite estabelecido no § 1 0  do artiga 65, 
também da Lei no 8.666/93. 

10—Do PAGAMENTO 

10.1 - A Prefeitura, apOs a verificaçaa do fornecirnento, efetuará a 
pagamenta a contratada, ate a dia 10 (dez) do mês subsequente ao do 
fornecirnento, crédito em conta da Contratada, cuja conta será indicada pela mesma, 
devendo a respectiva fatura discriminativa ser entregue a Prefeitura ate a Ultimo dia 
Util de cada rnês, prarrogando-se a data de pagamento, sem onus ou acréscimos, na 
mesma praparçao de eventual atrasa ocorrido na entrega da fatura; 

10.1.1 — Afatura deverá canter todos as materiais adquiridos; 
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10.1.2 - Eventuais diferencas, relativas aos fornecimentos dos materiais 
serão acertadas na fatura correspondente ao rnês seguinte; 

10.1.3 - Nenhurn pagamento isentará a contratada das suas 
responsabilidades e obrigacOes, nern implicará em aceitacao definitiva dos serviços; 

10.2 - 0 Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizacoes devidas pela Contratada, nos termos 
deste Pregao. 

10.3 - Caso seja constatado erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a 
Contratante, a seu critério, poderá devolve-la, para as devidas correçoes, au aceitá-
a, corn a justificativa da parte que considerar indevida. 

10.4 - Na hipOtese de devoluçao, a Nota Fiscal será considerada como 
nao apresentada, para fins de atendimento das condicOes contratuals. 

10.5 - 0 Contratante nao pagara, sern que tenha autorizado previa e 
formalrnente, nenhurn cornprornisso que lhe venha a ser cobrado diretamente par 
terceiros, sejarn ou nao instituicOes financeiras. 

11 - DO RECEBIMENTO 

11 .1 - Os bens serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a 
quantidade total adquirida, em atendimento as requisiçoes periOdicas escritas 
expedidas pelo Setor cornpetente e assinadas pelo responsável; 

11.2 - As requisiçoes deverão canter a identificaçao da unidade 
requisitante, indicaçao expressa do nUmero do contrato, do nUrnero desta licitaçao, 
do nUmero do processo, a identificacao da Contratada, a especificacao dos itens, as 
quantidades, datas e horários; 

11 .3 - As requisiçOes serão expedidas par quaisquer rneios de 
comunicaçao que possibilitem a cornprovacao do respectivo recebirnento par parte 
da Contratada, inclusive fac-simile e correio eletrOnico. 

11.4 - Os bens deverão ser entregues a partir do recebirnento da 
respectiva requisicao. 

11.5 - Sem prejuizo de haver reduçao ou ampliacao da quantidade 
contratada, dentro dos limites legais, a criteria do Contratante, estima-se em 12 
(doze) rneses, contados da data da cssinatura do contrato, a prazo para entrega 
total do objeto licitado; 

11.6 - Correrão par conta da contratada todas as despesas de seguras, 
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega 
e da prOpria aquisição dos produtos; 

"3K" 	I 
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11.7 - For ocasião da entrega, a Contratada deverá coiher no 
comprovante respectivo a data, a nome, a cargo, a assinatura e a nUmero do 
Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança PUblica, do servidor do 
Contratante responsável pelo recebimento; 

11.8 - A Contratada, caso tenha sua empresa fora do municipio de 
Redencao do Gurgueia, Comprometer-se-á entregar em tempo hábil os materiais na 
sede do municiplo, atendendo as necessidades da Prefeitura, cumprindo fielmente a 
objeto deste contrato; 

11.9 - Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplicam-se, 
subsidiariamente, as disposicOes da Lei Federal n° 8.078/90 - COdigo de Defesa do 
Consumidor; 

11.10 - As demais formas de recebimento, conforme minuta contratual 
em anexa. 

12— DAS PENALIDADES 

12.1 - Nos termos do art. 86 da Lei Federal n° 8.666/93, fica estipulado a 
percentual de 0,5% (meio par centa) sabre a valor inadimplido, a tItulo de multa de 
mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste Pregao, ate a 
limite de 10% (dez par cento) do valor total do cantrata. 

12.2 - Em caso de inexecucaa total ou parcial do pactuado, em razão do 
descumprimento de qualquer das condicOes avencadas, e demais condiçOes 
resultantes deste Pregao, a Contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a 
Cantratada as seguintes penalidades: 

12.2.1 - Advertência; 

12.2.2 - Multa de 10% (dez par cento) sabre a valor total do cantrato, no 
caso de inexecucao total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados 
da comunicacaa oficial; 

12.3 - Ficará impedida de licitar e de contratar cam a Administracao 
PUblica Municipal, Estadual e Federal, par prazo não superior a 05 (cinco) anas, 
conforme art. 7 1  da Lei Federal n° 10.520/02, garantido a direito prévio da citaçäo e 
da ampla defesa, enquanta perdurarem as motivas determinantes da puniçao ou ate 
que seja promovida a reabilitacao perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, a licitante que: 

a) Apresentar dacumentacãa falsa, au ainda ensejar injustificadamente a 
retardamento da realização do certame; 

b) Não mantiver a proposta; 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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c) Comportar-se de modo inidOneo ou fizer declaracao falsa do 
atendimento das condiçOes de habilitaçao ou cometer fraude fiscal; 

d) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar 
o contrato, faihar ou fraudar sua execucão. 

12.4 - As penalidades somente poderao ser relevadas ou atenuadas pela 
autoridade competente aplicando-se o PrincIpio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados, desde que formuladas 
por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias Uteis contados da data de 
recebimento da notificação, em observância aos princIpios do contraditório e da 
ampla defesa. 

13— DA DOTAçAO 0R(;AMENTARIA 

13.1 - Os recursos financeiros para as despesas decorrente da 
contratacao que se seguirem a licitacao correrão por conta de recursos do FPM e/ou 
Recursos Próprios, IGD, FMAS, e outros, 08.244.0016.2150.0000 - Manutencao dos 
Servicos de Assistência Social; 3.3.90.30 - Material de Consumo. 

14— DAS DlsposlçoEs FINAlS 

14.1 - A Prefeitura Municipal de Redençao do Gurgueia - P1, responsável 
pelo presente Pregao reserva-se o direito de: 

a) Revogá-lo, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razöes 
de interesse püblico decorrente de fato superveniente, ou anular o procedimento, 
quando constatada ilegalidade no seu processamento, de ofIcio ou por provocaçao 
de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, observado o 
disposto na Lei Federal n° 8.666/93; 

b) Alterar as condicoes deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação 
de propostas, na forma da legislacao, salvo quando a alteracao não afetar a 
formulacao das ofertas; 

c) Adiar o recebimento das propostas, divulgando, mediante aviso püblico, 
a nova data. 

14.2 - A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, em se tratando 
dos recursos previstos no item 08, será feita nela se excluindo a data de inIcio e 
incluindo a do vencimento e, não sendo computados, para esse fim, os feriados. 

14.3 - 0 objeto licitado poderá sofrer acréscimos ou supressOes em 
conformidade com o estabelecido nos §§ 1 0  e 20  do art. 65 da Lei Federal no 
8.666/93. 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planalfina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redençao do Gurgueia - P1 



SECRETARIA MUNICIPAL ' 

14.4 - A pregoeira resolverá os casos omissos corn base na legislacao 
vige nte. 

14.4.1 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual seräo 
registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao 
final, será assinada pela Pregoeira, Equipe de Apolo e pelos licitantes. 

14.5 - As informacoes inerentes a este Pregao poderão ser obtidas, pelos 
interessados, junto a CPL, estando disponivel para atendimento de Segunda a 
Sexta-feira, das 07:30 as 13:30 horas, na Rua do Ferreiro, Sin0 , Bairro Planaltina, 
em Redençao do Gurgueia - P1, telefone (089) 3566-1166. 

14.6 - Fica eleito o foro da Cidade de Redencao do Gurguéia - P1, para 
dirimir qualquer controvérsia resultante desta licitacao, corn exclusäo de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

14.7 - Integram o presente Edital, independentemente de qualquer 
transcricao, todos os anexos e documentos que compoem o presente pregao: 

Redencao do Gurgueia - P1,26 dejunho de 2017. 

Eliane Borges Cardoso 
P regoe Ira 

Visto: 

Anq'eIo/Jé Sena Santos 
Prefeito Municipal 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 064/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 022/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL 

ANEXO I 

TERMO DE REFERENdA 

DO OBJETO 

0 presente Termo de Referenda tern por objeto a aquisição de urnas mortuárias, 
bern coma servico funerário para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Redençao do Gurgueia - P1, conforme descriçöes nos anexos, em 
conforrnidade corn as condiçoes estabelecidas no presente Termo de Referência. 

DA JUSTIFICATIVA 

A aquisiçao visa possibilitar a atendirnento da demanda da Secretaria Municipal de 
Assisténcia Social durante a ano de 2017. 

A concessão de benefIcios eventuais (auxilio funeral) é urna modalidade de previsão 
de proteção social básica de caráter suplernentar e temporário prestados aos cidadãos e 
suas famIlias ern virtude de morte, especialmente nos casos em que a farnilia está 
impossibilitada de arcar par conta prOpria as despesas oriundas do funeral. 

DAS EsPEcIFIcAcoEs TECNICAS 

Em conforrnidade corn as quantidades e especificaçoes do ANEXO I. 

Os quantitativos dos produtos/serviços são rneramente estimativa de consumo e 
serão utilizados de acordo corn as necessidades da Administração, sendo a quantitativo 
definido pela Secretaria Municipal rnediante Ordem de Fornecimento emitida no momenta 
da aquisição. 

Os produtos/servicos ofertados deverão atender as exigéncias de qualidade, 
observados as padroes e normas baixadas pelos ôrgãos competentes de controle de 
qualidade industrial-ABNT, INMETRO etc., atentando-se a proponente, principalmente para 
as prescriçOes contidas no artiga. 39, inciso VIII. da Lei no. 8.078/90 (Codigo de Defesa do 
Cons urn id or). 

Durante a periodo de validade/garantia das urnas ou, ainda, de vigéncia do 
respectivo cantrato, a licitante contratado, independentemente do fato de ser ou não 
fabricante dos referidos pradutas, obriga-se a efetuar a substituicão/traca de toda e 
qualquer unidade que vier a apresentar irregularidades, defeitos de fabricaçao e/ou 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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divergencia corn as especificacOes constantes da proposta apresentada; 

FUNDAMENTO LEGAL 

0 processo deverá ser realizado corn base na Lei Federal n°. 10.520/2002, Decreto 
n° 3.555/2000, Decreto no 5.450/2005, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as 
disposiçOes da Lei Federal n°. 8.666/93, corn alteraçOes posteriores, Lei Complementar n° 
123/06 e demais normas regulamentares aplicáveis a espécie. 

DAS 0BRIGAç6Es DA CONTRATADA 

Observar o prazo máxirno de entrega estabelecido no instrumento contratual. 

Ser responsável pelo transporte, carga e descarga das urnas. 

Cornunicar imediatamente a Prefeitura Municipal de Redençao do Gurguéia - P1 a 
ocorrência de qualquer impedimento na entrega. 

Permitir que a Prefeitura Municipal de Redenção do Gurgueia - P1, inspecione as 
urnas objeto desta licitaçâo, no ato da entrega, ficando assegurado a Prefeitura Municipal o 
direito de aceitá-los ou não. 

Substituir, as suas expensas, no total ou em parte, a objeto do instrumento contratual 
em que se verificarern fora especificado. 

Assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e/ou 
quaisquer Onus fiscais e tributários de origern Federal, Estadual e Municipal, bern como pelo 
Onus decorrente do transporte, carga e descarga. 

A empresa contratada deverá fornecer todos os materiais, rnão-de-obra, 
equipamentos, transporte e ferramentas necessárias para o fornecimento, inclusive aqueles 
de segurança e proteção individual. 

A empresa contratada será responsável por quaisquer danos causados diretamente a 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucâo do objeto 
licitado; 

A empresa contratada deverá rnanter, durante toda a vigência do contrato, ern 
compatibilidade corn as obrigaçOes assumidas, todas as condiçOes de habilitaçao e 
qualificaçao exigidas por lei e neste Termo de Referência. 

DAS 0BRIGAçOEs DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENcA0 DO GURGUEIA - P1 

Orientar a Contratada quanta a forma correta de apresentação das Notas Fiscais. 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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Indicar o local onde serão entregues Os objetos listados no Anexo. 

Efetuar os pagamentos a Contratada, conforme as condicoes estabelecidas neste 
Termo de Referenda. 

Notificar a Contratada, por escrito, de todas as penalidades, multas, suspensao de 
fornecimento ou sustação de pagamentos, todas as vezes que forem comprovadas, pela 
Prefeitura Municipal, quaisquer inobservâncias das exigéncias deste Termo de Referenda. 

Prestar a Contratada, quando necessário, quaisquer esclarecimentos relativos ao 
cumprimento das obrigaçoes assumidas na contratacao. 

As urnas deverão ser entregues a medida que a Secretaria Municipal Assistência 
Social for solicitando através de Ordem de Compra, e deverá, para cada caso, ser entregue 
imediatarnente a solicitaçao. 

A eventual reprovação das urnas, nâo implicará em alteraçao do prazo, nem eximirá 
a Contratada da aplicaçao das multas contratuais. 

Ocorrendo eventuais impedimentos no fornecimento do objeto deste Termo de 
Referencia, e desde que inviabilize a entrega no prazo contratual, aplicar-se-á 0 Paragrafo 
Primeiro do Art. 57 da Lei Federal N.° 8.666/93. 

DO TRANSPORTE 

A Contratada, além de arcar corn os custos de transporte das urnas ate o local de 
entrega, e responsável pela descarga, ainda que seja feita corn o auxIlio de pessoas ou 
equipamentos da Prefeitura Municipal de Redenção do Gurgueia - P1. 

DO FATURAMENTO E PAGAMENTO 

0 fornecedor deverá apresentar apOs o adimplemento da obrigaçao a Nota Fiscal, 
que deverá ser acompanhada da respectiva fatura discriminativa ou recibo. 

Na hipótese do documento de cobranca apresentar erro em quaisquer de seus itens, 
a Prefeitura Municipal se reserva o direito de efetuar o pagamento, ate 30 (trinta) dias apOs 
a apresentaçao do novo docurnento de cobrança corn as itens corrigidos e atestados pela 
Administraçao Municipal. 

A Contratada deverá indicar a Agencia Bancária e a Conta Corrente na qual deverá 
ser depositado a respectivo pagarnento, sendo que a Prefeitura Municipal nâo se 

Rua do Feffeiro, s1n, Baiffo Planalfina, CEP 64.91000 Tel. (0xx89) 3561166 
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responsabilizará porjuros ou encargos resultantes da operaçäo de cobrança. 

0 pagamento poderá ser efetuado, ainda, se a Contratada preferir, através de 
cheque nominal ao fornecedor, e será emitido através da Tesouraria da Prefeitura Municipal. 

0 prazo de pagamento da fatura será de ate 15 (quinze) dias corridos, contados a 
partir da entrega das urnas. 

DA RESCISAO 

A rescisäo do contrato dar-se-á em qualquer dos casos que tratam os artigos 77 a 80 
e em seus incisos e paragrafos da Lei Federal N.° 8.666/93 e suas alteracoes. 

As penalidades administrativas aplicáveis a Contratada por inadimplência estho 
previstas nos arts. 81, 86, 87, 88 e em seus incisos e paragrafos da Lei Federal n° 8.666/93 
e suas alteraçoes. 

DO VALOR M XIMO ESTIMADO DO CONTRATO 

0 presente orçamento está estimado em R$ 67.750,00 (sessenta e sete mil, 
setecentos e cinquenta reais) 

RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos financeiros necessários para aquisição dos objetos deste Termo de 
Referência serão oriundos do FPM e/ou Recursos PrOprios, IGD, FMAS, e outros, 
08.244.0016.2150.0000 - Manutençao dos Serviços de Assistência Social; 3.3.90.30 - 
Material de Consumo. 

Redençao do Gurguéia (P1), 05 dejunho de 2017. 

Ma 
	 Sobrinho 

retar=aM rfl=cial 	 sténcia Social 

Aprovo o presente tejuo de referência. 

iose Sena Santos 
Prefeito Municipal 

Rua do Ferreiro, sin, Bairro Piano/fma, CEP 64 915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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CPL. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 064/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 022/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL 

ANEXO I 

OBJETO: Contrataçao de empresa para fornecimento de urnas mortuárias, bern corno 
serviço funerário para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia 
Social de Redencâo do Gurgueia - P1, conforme descriçoes abaixo: 

Item 
- 

Descriçao Quant. 
Valor 

, 	 . Valor Total 
Unita rio 

Urna 	tamanho 	crianca 	recém 
nascida 	em 	madeira 	pintada 	e 

01 envernizada, corn alga laterais e 04 05 225,00 1.125,00 
gavetas 	na tampa, corn forro em 
TNT ou tecido. 

Urna tamanho para criancas ate oi 
mês, 	em 	madeira, 	pintada 	e 

02 envernizada, corn alga laterais e 04 05 285,00 1.425,00 
gavetas na tampa, corn forro em 
TNT ou tecido. 
Urna tarnanho criança de 01 a 05 
anos, 	em 	madeira, 	pintada 	e 

03 envernizada, corn alga laterals e 04 05 415,00 2.075,00 
gavetas na tampa, corn forro em 
TNT ou tecido. 
Urna tamanho criança de 10 a 15 
anos, 	em 	madeira, 	pintada 	e 

04 envernizada, corn alga laterals e 04 05 460,00 2.300,00 
gavetas na tampa, com forro em 
TNT ou tecido. 

Urna tamanho jovem 	1,60m, em 
madeira, 	pintada 	e 	envernizada, 

05 
corn alga laterais e 04 gavetas na 

05 530,00 2.650,00 

tampa, corn forro em TNT ou tecido. 
Urna tamanho jovem 	1,90m, em 
madeira, 	pintada 	e 	envernizada, 

06 15 675,00 10.125,00 
corn alga laterais e 04 gavetas na 
tampa, corn forro em TNT ou tecido. 
Urna 	tamanho 	adulto 	GG, 	em 

07 madeira, 	pintada 	e 	envernizada, 05 1.100,00 5.500,00 
corn alga laterals e 04 gavetas na 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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tampa, corn forro em TNT ou tecido. 
08 Tanato 10 750,00 7.500,00 
09 Ornamento corn flores artificials 05 300,00 1.500,00 
10 Roupa feminina/masculina 30 110,00 3.300,00 
11 Embalsamento 15 950,00 14.250,00 
12 Translado do corpo por KM rodado 10.000,00 1,60 16.000,00 

Total 67.750,00 

Secretaria Puniqipal qe Assisténcia Social 

CNPJ. 06.554.380/0001-92 - Redencao do Gurgueia - P1 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 064/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 022/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL 

ANEXO II - FORMULARIO PADRONIZADO DE PROPOSTA (OPCIONAL) 

A Prefeitura Municipal de Redencão do Gurgueia 
Sala da Comissão Permanente de Licitacao 
Pregão Presencial no. 	/2017. 
Redenção do Gurgueia - Piaui 

Prezados Senhores, 

ApOs exames dos documentos de licitacao na modalidade Pregäo Presencial 
sob o n° 	 /2017, propornos realizar o fornecimento constantes da nossa Proposta, pelo 
valor total de _(valor total da proposta em cifras e por extenso) 	, conforme Orçamento 
descriminado em anexo. 

Informamos que os precos ofertados são firmes e irreajustáveis durante 0 

prazo e validade desta proposta. Estão inclusos nesses precos ofertados todos os tributos, 
custos e despesas diretos e/ou indiretos. São de nossa inteira responsabilidade as 
diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de ornissão ou incorreção na 
cotação da proposta. 

Prazo de Execuçao do objeto .  ............. ( ....... ) dias 

Prazo de Validade das Propostas: 60 (sessenta) dias 

Dados Bancários: Conta Corrente: 	Ag: ________ Banco: 

Declaramos, caso sejamos vencedores da licitaçao, executaremos 0 

fornecimento de acordo corn as especificacoes e quantitativos fornecidos pela Prefeitura 
Municipal, pelos precos unitários e nos prazos constantes nesta PROPOSTA. 

Comprometemo-nos em manter esta proposta durante o prazo estabelecido nos 
termos da Licitaçao em epigrafe, qual seja, a contar da data fixada para abertura das 
respectivas propostas. 

Local e Data 

Nome e assinatura do representante legal. 
OFF, Carteira de Identidade (N e Orgão Expedidor) 
Cargo / Funcão 

Rua do Ferreiro. s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N o  064/2017 
PREGAO PRESENCIAL N o  022/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL 

ANEXO III - DEcLARAçA0 DE HABILITAçAO 

(Nome da Empresa) 	 , CNPJ/MF no_____________ 
situada (endereço completo) 	 , DECLARA, sob as penas da Lei, nos 
termos do Inciso VII, art. 4 0  da Lei Federal no 10.520/2002, que cumpre plenamente os 
requisitos da habilitaçao exigidos no Edital de PREGAO PRESENCIAL NO 022/2017, 
autorizado pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO No 064/2017. 

For ser expressa manifestacao da verdade, firmo o presente. 

Local e Data 

Nome e assinatura do representante legal. 
CPF, Carteira de Identidade (N e Orgao Expedidor) 
Cargo / Funcao 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 064/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 02212017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL 

ANEXO IV - DECLARAçAO DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS 

Declaramos, sob as penalidades cabiveis, a inexistência de fatos que impeça a 
nossa empresa de participar de licitaçöes pUblicas, e compromete-se informar a qualquer 
tempo, sob as penas da Lei, a existência de fatos supervenientes impeditivos da sua 
habilitacão, na forma determinada no § 20, do art. 32 da Lei Federal n° 8.666/93. 

Local e Data 

Nome e assinatura do representante legal. 
OFF, Carteira de Identidade (N e Orgão Expedidor) 
Cargo / Funçao 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 064/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 022/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL 

ANEXO V - DEcLARAcAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 70  DA 
coNsTITuIçAo FEDERAL 

(NOME DA EMPRESA) 	 , inscrito no CNPJ/MF sob o no 
P01 intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) 

portador (a) da Carteira de Identidade no 	e do 
CPF/MF n° 	 , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da 
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei n 19.854, de 27 de outubro 
de 1.999, que näo emprega menor de dezoito anos e trabaiho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condiçào de aprendiz ( ) 

Local e Data 

Nome e assiriatura do representante legal. 
OFF, Carteira de Identidade (N e Orgao Expedidor) 
Cargo I Função 

(Observacao: em caso afirmativo, ass inalar a ressalva acima) 
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SECRETARIA MUNICIPAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 06412017 
PREGAO PRESENCIAL No 022/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL 

ANEXO VI— MINUTA DO CONTRATO 

0 MUNIC0I0 DE REDENcA0 DO GURGUEIA - P1, pessoa juridica de direito 
pUblico interno, corn sede na ______, no ____, Bairro _______, ern Redençäo do Gurguéia - 
P1, inscrito no CNPJ/MF sob o N° , neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. 	 , brasileiro, casado, portador do RG n°_________________ 
SSP/ 	e CPF n° , residente e domiciliado na Rua 

I no Bairro  
doravante denominado Contratante e de outro [ado a empresa  
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n°_________________________ 
corn estabelecirnento na , Bairro , na cidade 

doravante denominada Contratada, representada neste ato por 
____________________ (nacionalidade, estado civil, profissäo), portador da Cl sob o RG 

n° , expedida pela SSP/, e inscrito no CPF 
n° , residente e domiciliado na Rua  
NO   na Cidade de , e perante as testemunhas 
abaixo firmadas, pactuam o presente Contrato, cuja celebraçao foi autorizada pelo despacho 
de homologaçao do processo de PREGAO PRESENCIAL No 022/2017, realizado nos 
termos da Lei Federal n°. 10.520/2002, Decreto no 3.555/2000, Decreto no 5.450/2005, 
aplicando-se subsidiariarnente, no que couber, as disposiçoes da Lei federal n°. 8.666/93, 
corn alteracOes posteriores, Lei Complementar no 123/06 e demais normas regulamentares 
aplicáveis a especie, atendidas as cláusulas e condiçoes que se enunciam a seguir: 

CLAUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 

1.1 	Constitui objeto da presente licitacão a contrataçao de ernpresa para fornecimento de 
urnas mortuárias, bern corno serviço funerário para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Assistência Social de Redençâo do Gurgueia - P1, conforme descricôes no 
anexo I. 

1.2 	Os materiais, adquiridos deveräo ser entregues rnediante solicitação da Prefeitura de 
Redençäo do Gurgueia, corn todos os onus decorrentes da fornecedora. 

1.3 	Para todos os efeitos legais, para melhor caracterizaçao dos serviços, bern assim 
para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigaçOes ora contraldas, integrarn 
este Contrato, corno se nele estivessem transcritos, corn todos os seus Anexos, que o 
encorpam, além dos seguintes docurnentos: 

a) PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 064/2017, Edital Pregao presencial no. 
/2017. 

b) Prorosta da Contratada 
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CLAUSULA SEGUNDA 
DO PREO E FORMA DE PAGAMENTO 

2.1 	A CONTRATADA obriga-se a tornecer as urnas autorizadas pela PREFEITURA 
mediante o pagamento do preco no valor abaixo discriminado abaixo: 

ITEM 	 ESPECIFICAQAO 	 UNID. QUANT. V.UNIT.(R$) V.TOT.(R$) 

2.2 	A PREFETURA, apOs a verificaçâo do fornecimento, efetuará o pagamento a 
contratada, ate o dia 10 do més subsequente ao do fornecimento, crédito em conta da 
CONTRATADA, cuja conta será indicada pela mesma, devendo a respectiva fatura 
discriminativa ser entregue a PREFEITURA ate o ültimo dia Util de cada mês, prorrogando-
se a data de pagamento, sem Onus ou acréscimos, na mesma proporçâo de eventual atraso 
ocorrido na entrega da fatura. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - A fatura deverá ser acompanhada de relatOrio discriminando a 
quantidade, contendo ainda data do fornecimento, quern autorizou e valor total. 

2.3 	A fatura deverá conter todos os materlais adquiridos; 

2.4 	Eventuais diferenças, relativas aos fornecimentos serão acertadas na fatura 
correspondente ao mês seguinte; 

2.5 	Nenhum pagamento isentará a contratada das suas responsabilidades e 
obrigacOes, nem irnplicará em aceitaçao definitiva dos serviços; 

2.6 	Contratante poderá deduzir do montante a pagar Os valores correspondentes a 
- 	 multas ou indenizaçoes devidas pela Contratada, nos termos deste Pregäo. 

2.7 	Caso seja constatado erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o Contratante, a seu 
critério, poderá devolve-la, para as devidas correçOes, ou aceitá-la, corn a justificativa da 
parte que considerar indevida. 

2.8 	Na hipOtese de devoluçao, a Nota Fiscal será considerada corno não 
apresentada, para fins de atendimento das condicOes contratuais. 

2.9 	Contratante não pagará, sem que tenha autorizado previa e formalmente, 
nenhurn compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não 
instituiçoes financeiras. 

CLAUSULA TERCEIRA 
DO PRAZO DE ENTREGA 

3.1 	0 contrato terá a duração de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura 
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podendo ser prorrogado por igual perlodo ou inferior mediante aditivo de cornum acordo 
entre as partes. 

3.2 	Os materiais serão entregues parceladamente, conforme solicitacão da 
Prefeitura. 

3.3 	Ocorrendo qualquer divergencia entre os materiais especificado na licitacao e o 
entregue, será exigida a sua imediata substituição corn todos os onus decorrentes da 
retirada e substituicäo de inteira responsabilidade da contratada. 

CLAUSULA QUARTA 
DA FISCALIzAcAO 

4.1 	No curso da execução dos serviços caberá a PREFEITURA, diretarnente ou pOr 
quem vier a indicar, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposiçoes do Contrato. 

4.5 	Para isso, a PREFEITURA registrará em relatOrio as deficiências verificadas na 
execução dos serviços/fornecimento, encaminhando cOpia a contratada, para a imediata 
correcão das irregularidades apontadas, sern prejuIzo da aplicaçao das penalidades 
previstas neste instrumento. 

CLAUSULA QUINTA 
DOS RECUROS ORcAMENTARIOS 

5.1 	Os recursos financeiros para as despesas decorrente da contrataçao que se 
seguirem a licitaçao correrâo por conta de recursos do FPM e/ou Recursos Proprios, IGD, 
FMAS, e outros, 08.244.0016.2150.0000 - Manutenção dos Servicos de Assisténcia Social; 
3.3.90.30 - Material de Consumo. 

CLAUSULA SEXTA 
DAS OBRIGAçOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

6.1 	Fornecer as urnas a PREFEITURA sempre que solicitado e rnediante 
autorização sempre pOr escrito, diligenciando para que seus empregados executern o 
fornecimento no perlodo de 24:00hs. 

6.2 	0 fornecimento deverá ser feito sempre que autorizados pelo prefeito ou pOr 
pessoas credenciadas indicadas pela PREFEITURA, as quais terão seus nornes 
comunicados pOr escrito; 

6.3 	Para a prestacão do fornecimento objeto da presente Contrato utilizar pessoal 
treinado e que ofereçam total segurança aos mesmos e a terceiros. 

6.4 	Responsabilizar-se pelos seus postos de fornecimento, junto aos órgãos 
cornpetentes, para prestar os serviços objeto da presente Contrato. 

6.5 	Para a prestaçâo do serviço de fornecimento a contratada deverá fornecer a 
"Autorizaçao de fornecimento", no qual deverá ser identificada a assinatura da pessoa que 
autorizou o fornecimento, para posterior conferência na PREFEITURA quando do 
pagamento da fatura mensal. 
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6.6 	Utilizar urn nUrnero de empregados que atendam a execuçao dos serviços nos 
prazos e forrnas especificados neste Contrato, de acordo corn as solicitacOes de 
fornecimento. 

	

6.7 	Assurnir total responsabilidade quando da ocorréncia de quaisquer avarias, 
quando da execuçao dos serviços, adotando providéncias urgentes e imediatas para que os 
defeitos apresentados sejarn sanados tempestivamente para que não sofia solucão de 
continuidade os serviços objeto deste Contrato. 

	

6.8 	Promover, corn a periodicidade exigida pôr lei, a atualizacao das carteiras de 
trabalhos dos seus empregados. 

	

6.9 	Utilizar somente empregados seus, assumindo total responsabilidade pela 
supervisäo e coordenaçao de todos os encargos administrativos, tais como controle de 
frequencia, ausência permitida, licença autorizada, férias, promoção, admissão, 
transferência, punição, demissão, dentre outros. 

	

6.10 	Executar os serviços dentro dos prazos estabelecidos pela PREFEITURA, 
através de pessoas idOneas e tecnicamente capacitados, obrigando-se a indenizar a 
PREFEITURA, mesmo ern caso de auséncia ou ornissão de fiscalizacao, pôr quaisquer 
danos causados durante o fornecimento, quer sejam eles praticados pôr empregados, 
prepostos ou rnandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a 
terceiro durante a execução dos serviços. 

	

6.11 	Substituir os empregados nos casos de falta, ausência legal ou férias, de modo a 
nao prejudicar o born andamento e a boa execucäo dos serviços. 

	

6.12 	Prornover Os rneios necessários para que seus empregados tenharn plena 
condição de trabalho e cheguem ao local de trabalho em tempo hábil para o fornecimento 
dos objetos deste contrato. 

	

6.13 	Respeitar e fazer curnprir as normas de segurança e medicina do trabalho 
previstas na legislaçao pertinente e ter como de sua inteira responsabilidade quaisquer 
acidentes que possam ser vItimas seus empregados. 

	

6.14 	Responsabilizar-se totalmente pôr todos os encargos e onus da legislação 
trabalhista previdenciária e fiscal, bern como os seguros e quaisquer outros decorrentes de 
sua condição de empregadora, cujo cumprimento poderá ser exigido pela PREFEITURA 
sempre que Ihe parecer necessário. 

	

6.15 	Responder integralmente pelo procedirnento doloso ou culposo dos seus 
empregados ou prepostos seus que importe em prejuizo a PREFEITURA. 

	

6.16 	Assumir inteira e total responsabilidade na hipótese de não serem executados Os 
serviços contratados, bern como pOr eventuais atrasos, prejuIzos perdas e danos de 
qualquer natureza, exceto quando decorrentes de vicio intrInseco da coisa, ma qualidade ou 
mau condicionamento, ato de autoridade publica, guerra, revoluçOes, atos de sabotagem de 
guerrilhas, furacOes, tremores de terra, inundaçOes ou quaisquer outros fenômenos ou 
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convulsöes da natureza, considerados por lei como excludentes da responsabilidade civil e, 
consequentemente, suficientes para impedir o fiel cumprimento do Contrato. 

6.17 	Informar de imediato a PREFEITURA e pôr escrito, quaisquer anormalidades 
que sejam verificadas quando da realizaçäo dos servicos. 

6.18 	Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA, cujas 
reclamaçOes se obriga a atender prontamente. 

6.19 	Diligenciar para que os seus empregados tratern corn urbanidade e cortesia o 
pessoal da PREFEITURA. 

CLAUSULA SETIMA 
DAS OBRIGAcOES DA PREFEITURA 

7.1 	Indicar o local onde seräo entregues os materials listados no Anexo. 

7.2 	Notificar a CONTRATADA qualquer irregularidade verificada na execuçao do 
fornecimento. 

7.3 	Efetuar o pagamento devido nas condicoes estabelecidas neste contrato. 

CLAUSULA OITAVA 
DAS sANcOEs ADMINISTRATIVAS 

8.1 	Pelo nao cumprimento das obrigaçOes assurnidas, assegurada a ampla defesa, 
a licitante/contratada ficará sujeitas as seguintes penalidades, sem prejuizo das demais 
cominacoes aplicáveis: 

8.1.1 	Advertência. 

8.1.2 	Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da comunicaçäo 
oficial. 

8.1.3 	Suspensao temporária de participacao em licitação e impedimento de contratar 
corn a Prefeitura, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

8.1.4 	Declaracao de inidoneidade. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - A adverténcia será aplicada em casos de faltas leves, assim 
entendidas aquelas que näo acarretem prejuIzo de monta ao interesse do fornecimento 
contratado. 

PARAGRAFO SEGUNDO - A reincidência de adverténcia por mesmo motivo, sujeitará a 
CONTRATADA a uma multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratado. 

PARAGRAFO TERCEIRO - A cobranca de multa, impostos ou outros encargos 
decorrência do descumprimento do contrato, será feita mediante desconto no pagamen 
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fatura, se esta for apresentada após a sua aplicacäo, ou ainda, cobrada diretamente da 
contratada. 

PARAGRAFO QUARTO - A penalidade de declaracão de inidoneidade será aplicada nos 
casos de falta grave, quando comprovada a ma fé ou propósito de auferir vantagem ilIcita. 

8.2 	Pelo descumprimento do prazo de entrega dos materiais, objeto deste contrato, 
por culpa imputada a contratada, poderá ser aplicada a multa 0,5% (meio por cento) a tItulo 
de multa de mora, por dia de atraso, incidente sobre o valor do faturamento, a qual será 
cobrada em dobro a partir do 31 0  (trigésimo primeiro) dia, sem prejuIzo de outras 
cominacoes cabIveis. 

CLAUSULA NONA 
DAS MoDlFlcAçOEs 

9.1 	A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçOes contratuais, os 
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessária, ate o limite de 25% (vinte e cinco) por 
cento do valor inicialmente contratado, conforme disposto no art. 65, parágrafo 1 0  e 20  da Lei 
8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA 
DA lNExEcuçAo E RESCISAO CONTRATUAL 

10.1 	A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, corn as 
consequencias contratuais e as previstas em lei. 

10.2 	Constituem motivos de rescisâo deste contrato, independentemente de 
notificação ou interpelacao judicial ou extrajudicial: 

10.2.1 	0 descumprimento total ou parcial, pela contratada, de quaisquer das 
obrigaçöes/responsabilidades previstas neste contrato; 

10.2.2 	A transferência total ou parcial do contrato, sem previo consentimento da 
prefeitura; 

10.2.3 	0 cometimento reiterado de atraso no fornecimento; 

10.2.4 	A decretaçao de falência ou insolvéncia civil da contratada; 

10.2.5 	A dissolução da sociedade; 

10.2.6 	A alteraçao societária, do objeto social ou modificaçâo da finalidade ou da 
estrutura da empresa que, a juizo da Prefeitura, prejudique a execucão do contrato; 

10.2.7 	0 atraso injustificado no fornecimento e sern prévia comunicaçäo a Prefeitura; 

10.2.8 	A lentidào no seu cumprimento, levando a Prefeitura a comprovar a 
impossibilidade da conclusão do fornecimento; 
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10.2.9 	Razöes de interesse pUblico, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que está 
subordinada a Prefeitura e exaradas no processo administrativo a que se refere este 
contrato; 

10.2.10 	A supressão, por parte da Administraçao do fornecimento, acarretando 
modificacao do valor inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do 
artigo 65, da Lei 8.666/93; 

10.2.11 	A suspensao de sua execuçao, por ordem escrita da PREFEITURA, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade püblica, grave perturbação 
de ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensoes que totalizem o mesmo 
prazo, independentemente do pagamento obrigatOrio de indenizaçoes pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizaçoes e mobilizaçoes e outras previstas, assegurada 
a contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das 
obrigaçoes assumidas ate que seja normalizada a situaçao; 

10.2.12 	A ocorréncia de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato; 

10.2.13 	Outras causas relacionadas neste contrato, que indiquem conduta desabonadora 
da contratada; 

10.2.14 	0 conhecimento posterior de qualquer fato ou de circunstância superveniente 
que desabone ou que afete a idoneidade ou a capacidade técnica ou financeira da empresa 
participante, implicara necessariamente na rescisão contratual, se o contrato ja tiver sido 
assinado ou tiver sido emitido; 

10.2.15 	Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurados o contraditOrio e a ampla defesa. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA 
DO RECEBIMENTO 

11.1 	0 Recebimento definitivo se dará apOs a verificação do atendimento de todas as 
exigencias, assim como da validade dos mesmos. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA 
DAS INCIDENCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ECT. 

12.1 	Correrão por conta exciusiva da Contratada todos os impostos e taxas que forem 
devidos em decorrência do objeto desta contratação e todas as demais despesas que se 
façam necessárias ao perfeito fornecimento dos bens. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA 
DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA PREFEITURA 

13.1 	A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 e 78 da Lei no. 8.666/93. 
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CLAUSULA DECIMA QUARTA 
DAS DlsPoslçOEs FINAlS 

	

14.1 	Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato excluir-se-á o dia de inIclo 
e incluir-se-á o dia do vencimento. 

	

14.2 	Serão de exciusiva responsabilidade da adjudicatária todas as despesas 
necessárias a contrataçao inclusive o registro do respectivo instrurnento no CartOrio de 
Registro de Titulos e Documentos, se for o caso. 

	

14.3 	E vedado a contratada caucionar ou utilizar a contrato objeto da presente 
Iicitaçao, para qualquer operacão financeira, sem prévia e expressa autorizaçao da 
CONTRANTANTE. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA 
DO FORO 

	

15.1 	Para diminuir as questôes oriundas desta Iicitacao e do futuro contrato será 
competente a Seçâo judiciária da Comarca de Redençäo do Gurguéia no Estado do Piaui 

E, por assim estarern justas e contratadas, as partes, por seus representantes 
legais, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para urn sá e 
jurIdico efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas. 

Redenção do Gurgueia - P1, ______ de 
	

de 2017. 

Prefeito Municipal 	 LICITANTE VENCEDORA 

Testernunhas: 

ia 
CPF: 

2 
CPF: 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 064/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 022/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL 

ANEXO VII 
(Modelo - ME e EPP) 

DEC LARAçA0—ME EEPP 
(em papel timbrado da empresa) 

(razão social da empresa) 	, inscrita no CNPJ sob o n° 
estabelecida a Rua _______(endereco completo), por seu 

representante legal o(a) senhor(a) 	 , Portador(a) da Carteira de Identidade n° 
e do CPF: _______, abaixo assinado, DECLARA, para todos os efeitos legais, 

que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como MPE, e que: 

1) Atende os requisitos previstos no artigo 30  da Lei Complementar n° 123/2006. 

2) Possui registro na Junta Cornercial ou CartOrio de Registro ou CCMEI indicando que 
se enquadra como MPE. 

3) Que no ano fiscal anterior ao exercicio atual não excedeu o limite de faturamento 
referente ao enquadramento corno MPE. 

4) Que e fornecedor Local/Regional de acordo corn o anexo IX do Edital n° ______ 
enquadrando-se como empresa Local/Regional, sediada a Rua 	 , no _____ 
Bairro 	 , Cidade 	 . (este item somente deve fazer parte da 
declaracão se a MPE estiver na re/a çao do Anexo IX). 

Portando estando apta a usufruir dos beneficios de que tratam Os artigos 42 a 49 da Lei 
Complementar n° 123/2006, näo havendo fato superveniente impeditivo da participaçäo no 
presente certame. Estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

(Local e Data) 

(norne e assinatura) 
(responsável - nome, cargo e assinatura) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 064/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 022/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL 

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAçAO QUE NAO HA SÔCIOS, GERENTES OU 
DIRETORES DA LICITANTE QUE SEJAM CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE EM 
LINHA RETA, COLATERAL OU POR AFINIDADE, ATE 0 TERCEIRO GRAU DE 
SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE DIREcA0, CHEFIA OU 
ASSESSORAMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNIC1PIO DE REDENçAO DO 
GURGUEIA - PIAUI. 

abaixo 

A empresa 

assinado, 	Sr(a) 
estado civil: 
portador do RG 

CNPJ no  
por intermédio do seu 

profissão:  
no 	 .CPFn° 

situada na 
representante legal 
-, nacionalidade: 

natural de 
residente e 

domiciliado , 	cidade:  
Estado: 	 , pais: 	CEP n° 	fone (DD)  
para fins de participaçao na PREGAO PRESENCIAL n°  tipo MENOR PREçO, 
DECLARA, sob as penalidades da lei, expressamente, que não ha sócios, gerentes ou 
diretores da licitante que sejam cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, ate o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou 
assessoramento dos diversos órgãos do municIpio de Redençäo do Gurgueia - Pi, assim 
como também, que não existe em seu quadro de empregados servidores pUblicos da 
contratante exercendo funçoes de geréncia, administracao ou tomada de decisão, na torma 
do art. 9 0 , inciso Ill da Lei 8.666/93 

Local e Data, 

Assinatura e nome do representante legal da empresa 
NOME!RG/CPF 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 06412017 
PREGAO PRESENCIAL No 022/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL 

ANEXO IX - RELAcAO DE MUNICiPIOS LOCAlS E REGIONAIS 

Território de Desenvolvimento da Chapada das Mangabeiras, compreendendo Os 
murlicIpios: 

Redenção do Gurguéia, Born Jesus, Colônia do Gurgueia, Cristino Castro, Currais, 
EIiseu Martins, Manoel EmIdio, Palmeira do Piaui, Santa Luz, Avelino Lopes, Curimatá, 
JUlio Borges, Morro Cabeça no Tempo, Parnaguá, Redenção do Gurguéia, Barreiras 
do Piaui, Corrente, Cristalándia do Piaui, Gilbués, Monte Alegre do Piaui, Riacho Frio, 
Santa Filomena, São Gonçalo do Gurguéia, Sebastião Barros. 
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